ΑΔΑ: 7Σ8ΦΩΡΣ-42Μ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ∆ΗΜ/ΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΗΣ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.05.14 12:33:34
EEST
Reason:
Location: Athens

Αριθ.Απόφασης:39/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 12/2015 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Θέρµης του ∆ήµου Θέρµης
ΘΕΜΑ:

“Xορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού
ενδιαφέροντος
«ΠΩΛΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΙ∆ΙΩΝ
ΖΩΩΝ
&
Ω∆ΙΚΩΝ & ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ –ΠΩΛΗΣΗ ΣΚΥΛΩΝ &
ΓΑΤΩΝ», του Τοπαλίδη Βασιλείου, που πρόκειται να λειτουργήσει
στο ΟΤ 523 επέκταση Θέρµης, Άγγελου Σικελιανού αρ. 11 στη
∆. Κ. Θέρµης του ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»

Στη θέρµη, σήµερα, την 4η Μαΐου 2015 και ώρα 20:00 στο κτίριο του Πολιτιστικού
Κέντρου Θέρµης συνήλθε σε συνεδρίαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας θέρµης του
∆ήµου θέρµης, ύστερα από την υπ’ αρ. 15469/30-04-2015 πρόσκληση, που δηµοσιεύθηκε
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Θέρµης και που επιδόθηκε σε καθένα Σύµβουλο, σύµφωνα µε το
άρθρο 88 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) µελών βρέθηκαν
παρόντα τα οκτώ (8) µέλη, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Βογιατζής Σωτήριος
2. Γιαβρίδου Ιωάννα
3. Καζίλης Βασίλειος
4. Πάσχου Μαρία
5. ∆ήµου Ηλίας
6. Ρικούδης Απόστολος
7. Γιαννακούλας Απόστολος
8. Πασπαλά Νικολέτα

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πιστέλας Ευστάθιος
2. Ντίντας Γεώργιος
3. Τριανταφυλλίδης Παύλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος Ραµπίδου Μελποµένη για την τήρηση
των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε
ότι σύµφωνα µε το άρθρο 83 παράγραφος 1α του Ν 3852/2010 το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής
Κοινότητας αποφασίζει για την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστηµάτων υγειονοµικού
ενδιαφέροντος.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε ότι µε την υπ’ αρ. 30/2015 προηγούµενη απόφασή
του το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης ανέβαλε την συζήτηση του θέµατος
“Xορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΠΩΛΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΙ∆ΙΩΝ ΖΩΩΝ & Ω∆ΙΚΩΝ & ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ –ΠΩΛΗΣΗ ΣΚΥΛΩΝ
& ΓΑΤΩΝ», του Τοπαλίδη Βασιλείου, που πρόκειται να λειτουργήσει στο ΟΤ 523 επέκταση
Θέρµης, Άγγελου Σικελιανού αρ. 11 στη ∆. Κ. Θέρµης του ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» εν αναµονή
έκδοσης νέας βεβαίωση από την ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας αναφορικά µε τις χρήσεις γης που
ισχύουν το συγκεκριµένο οικόπεδο.
Έπειτα ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συµβουλίου το υπ. αριθµ. 12332/14-4-2015
έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας προς το Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης
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Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου Θέρµης σύµφωνα µε το οποίο βεβαιώνονται τα
παρακάτω
«… η χρήση γης στο οικόπεδο µε στοιχεία Α-Β-Γ-∆-Α (τµήµα του 01) του Ο.Τ. Γ523 του
∆.Θέρµης, όπως προσδιορίζεται στο τοπογραφικό διάγραµµα που συνόδευε την οικ.άδεια 1690/2007,
είναι σύµφωνα µε το Π.∆. 6.6.2000 “Έγκριση πολεοδοµικής µελέτης τµήµατος του οικισµού Θέρµης,
δήµου Θέρµης, (Νοµού Θεσσαλονίκης) και καθορισµός οριογραµµών ρέµατος” (ΦΕΚ 428/∆/12-7-2000),
«αµιγής κατοικία» όπως προσδιορίζεται από το άρθ-2 του Π.∆. της 23.2.1987 (ΦΕΚ 166΄∆/6.3.87)
εκτός από εµπορικά καταστήµατα που εξυπηρετούν τις καθηµερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής
µε εµβαδόν άνω των 100 τ.µ,, αθλητικές εγκαταστάσεις, πολιτιστικά κέντρα και εν γένει πολιτιστικές
εγκαταστάσεις.
Συνεπώς επιτρέπονται:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Κατοικία
Ξενώνες µικρού δυναµικού (περί τις 20 κλίνες)
Εµπορικά καταστήµατα που εξυπηρετούν τις καθηµερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής
(φαρµακείο, χαρτοπωλείο, κ.λ.π.) έως 100 τ.µ.
Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας
Κτίρια πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
Θρησκευτικοί χώροι

Με το νέο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο του ∆ήµου Θέρµης (ΦΕΚ 451/ΑΑΠ/2013) τροποποιείται η
χρήση γης στην ανωτέρω θέση σε «Γενική κατοικία τύπου Α», όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 3 του
ΦΕΚ 166/∆/87, µε εξαίρεση τα συνεργεία αυτοκινήτων και τα πρατήρια βενζίνης.
Σύµφωνα δε µε απάντηση του τµήµατος Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Εφαρµογών της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας–Θράκης (αρ.πρωτ. 644/3-2-2014) σε ερώτηµα της υπηρεσίας
µας (αρ.πρωτ.οικ.588/14) σχετικά µε ποιες χρήσεις υπερισχύουν, σε κάθε περίπτωση εφαρµόζονται οι

χρήσεις που προβλέπονται από τα νέα ΓΠΣ, µε την προϋπόθεση όµως ότι οι χρήσεις αυτές
επιτρέπονται και από τυχόν ήδη εγκεκριµένες πολεοδοµικές µελέτες.
Είµαστε εν αναµονή απάντησης και από τη ∆ιεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ µε το ίδιο
σχετικά ερώτηµα (αρ.πρωτ.εγγράφου 1279/13.3.2014).
Βάσει των ανωτέρω, η χρήση καταστήµατος «πώλησης κατοικίδιων ζώων και ωδικών και παραδείσιων
πτηνών» δεν είναι επιτρεπτή στη συγκεκριµένη θέση…..»

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος πρότεινε την αναβολή εκ νέου της συζήτησης του θέµατος
προκειµένου να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα ερµηνείας της νοµοθεσίας σε σχέση µε την ισχύ
του υπερκειµένου και µεταγενέστερου σχεδιασµού του ∆ήµου Θέρµης που αποτυπώνεται στο
Γ.Π.Σ. (ΦΕΚ 451/ΑΑΠ/2013) έναντι της Πολεοδοµικής Μελέτης των οικισµών ΘέρµηςΤριαδίου (ΦΕΚ 428 ∆/12.7.2000) και κάλεσε τα µέλη του Συµβουλίου να αποφασίσουν
σχετικά.
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης ύστερα από διαλογική συζήτηση,
αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, το έγγραφο του Γραφείου Αδειοδοτήσεων
και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου Θέρµης και τις διατάξεις του άρθρου 83
παράγραφος 1α του Ν 3852/2010.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι οµόφωνα
Αναβάλλει την συζήτηση του θέµατος : “Xορήγηση προέγκρισης ίδρυσης
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙ∆ΙΩΝ ΖΩΩΝ &
Ω∆ΙΚΩΝ & ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ –ΠΩΛΗΣΗ ΣΚΥΛΩΝ & ΓΑΤΩΝ», του Τοπαλίδη
Βασιλείου, που πρόκειται να λειτουργήσει στο ΟΤ 523 επέκταση Θέρµης, Άγγελου Σικελιανού
αρ. 11 στη ∆. Κ. Θέρµης του ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ», για τους λόγους που αναφέρονται στο
εισηγητικό µέρος της απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 30/2015.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
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